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Calle Sundewalls lösfyndssamling från Glumslövstrakten
helhet är nästintill okänt, men så är fallet 
med just med Calle Sundewalls samling. 
Den är registrerad på detaljnivå gällande så 
väl fyndplats som föremålsdata och fyller 
därför en viktig lucka i vår kunskap om 
stenåldern i Glumslövstrakten.

Calle Sundewalls samling består av 889 
föremål, som kompletteras med tillhörande 
dokumentation och kartmaterial. Samling-
en består i huvudsak av mellan- och sen-
neolitiska artefakter, tillverkade i flinta och 
bergarter. Fyndsammansättningen utgörs 
av föremål typiskt kopplade till boplats-
aktivitet, såväl som gravgåvor. Samlingen 
har fått inventarienummer LUHM 33117.

Calle är lokalt känd för sitt brinnande 
intresse för ortens historia och har varit 
involverad i lokalföreningar under en lång 
tid. Calle berättar själv att han har varit 
intresserad av arkeologi och historia sedan 
barnsben, vilket bland annat gjorde att 
han som skolungdom hade sommarjobb 
på Landskrona museum. I sitt yrkesliv blev 

Historiska museet vid Lunds universitet har 
sin grund i bland annat stora föremålssam-
lingar som har tillkommit genom donatio-
ner. De flesta av dessa samlingar härstammar 
från 1800-talet. Men det händer fortfarande 
att vi får den typen av donationer. Under 
sensommaren 2021 mottog Historiska 
museet en donation bestående av en större 
lösfyndssamling stenåldersföremål. Dessa 
var insamlade främst under 1980-90-talen 
av Calle Sundewall i Glumslöv.

Vad vi genom erfarenhet vet är att det 
då och då upptäcks stora, tidigare okända 
fyndsamlingar i Skåne. Forskning visar att 
gemensamt för nästan alla dessa samlingar 
är att de är privatägda och gamla i den bety-
delsen att de ofta har följt med gården och 
släkten sedan 1900-talets början och ännu 
tidigare i vissa fall. Få av dessa samlingar 
innehåller föremål där fyndplatsen är känd. 
Man kan utgå ifrån att det rör sig om så 
mycket som 90%. Att samtliga föremål i 
en privatsamling har känd fyndplats i sin 
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Figur 1. Neolitiska yxor, skrapor och en kil från samlingen. Foto: Maria Jensen, LUHM.

Figur 2. Neolitiska dolkar, mejslar, spån, kärnor, förarbeten, skäror och keramik från samlingen. 
Foto: Maria Jensen, LUHM.
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han en mycket omtyckt bibliotekarie på 
Glums lövs bibliotek, numera är han pen-
sionär. Bibliotekariens ordning och sinne 
för systematik är något som också genom-
syrar samlingen. Den är nedtecknad och 
uppmärkt i listor. Dessutom är fyndplat-
serna för varje individuellt föremål, enligt 
ett koordinatsystem, utplacerade på den 
ekonomiska kartan över Glumslövstrak-
ten. Denna information har också legat till 

grund för registreringar i Riksantikvarie-
ämbetets tjänst, Fornsök. Allt sammantaget 
en samling med stor potential för framtida 
forskning.

Historiska museet vid Lunds universitet 
tackar Calle Sundewall för den enastående 
donationen.

joen leffler
Antikvarie, Historiska museet vid Lunds 
universitet.


